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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1207/2008

z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi
zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 i art. 299 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie
zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi
w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (2)
zezwala na odstępstwa od art. 13 rozporządzenia Rady
(WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybo
łówstwa (3). Artykuł ten ustanawia ogólny system zarzą
dzania wprowadzaniem statków do floty oraz ich wyco
fywaniem.

(2) Artykuł 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004
ustala termin ważności odstępstwa od systemu wprowa
dzania/wycofywania dla statków rybackich, które otrzy
mały pomoc publiczną na odnowienie. Termin ten został
początkowo ustalony na dzień 31 grudnia 2007 r.,
a następnie przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r.
w następstwie porozumienia politycznego osiągniętego
w Radzie w dniu 19 czerwca 2006 r. w sprawie Euro
pejskiego Funduszu Rybackiego.

(3) Akt Komisji, zezwalający zainteresowanym państwom
członkowskim na przyznanie pomocy państwa, został
przyjęty później niż przewidywano. Z uwagi na fakt, że

zainteresowane stocznie mają ograniczone zdolności
produkcyjne, pełne wdrożenie porozumienia politycz
nego osiągniętego w Radzie w dniu 19 czerwca
2006 r. przed dniem 31 grudnia 2008 r. jest niemożliwe.

(4) Należy zatem przedłużyć do 2011 roku termin ważności
odstępstwa określony w art. 2 ust. 5 rozporządzenia
Rady (WE) nr 639/2004.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 639/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 639/2004 wprowadza się następu
jące zmiany:

1) artykuł 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. bez względu na pkt 3, dla statków rybackich, które
otrzymały pomoc publiczną na odnowę, odstępstwo
w ust. 1 lit. a) przestaje być stosowane trzy lata po
przyznaniu pomocy publicznej na odnowę, a w każdym
przypadku nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r.”;

2) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Sprawozdawczość

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie z wprowadzania w życie niniejszego rozpo
rządzenia nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.”.
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(1) Opinia z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9.
(3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Rady
M. BARNIER

Przewodniczący

PLL 327/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.12.2008


